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Maandag 9 mei   
Koningsspelen 
 

Vandaag hebben de kinderen van de groepen 1 tot en met 6  
en de schakelklassen SK1, Sk2, en SK3 genoten van de 
spelletjes op het schoolplein aan de Carnissedreef en de grote 
gymzaal.  Vol vertrouwen lieten zij zich begeleiden bij de 
spelletjes door de leerlingen van groep 7B die de 
verantwoordelijkheid op zich namen er een mooie dag van te 

maken die alle leerlingen in verbondenheid hebben beleefd. 
Ook Koningin Be-Arie was weer van de partij om de leerlingen te ontvangen. 
De groepen 7, 8 en SK4 hadden een sportieve middag in het teken van de mini-final. De 
Hoe fijn dat onze ouders en stagiaires zich weer extra hebben ingezet voor deze dag! 
 

 
Stedelijk Veldvoetbaltoernooi 
Woensdag behaalden zowel onze jongens van groep 
5/6 als die van  7/8 een vierde plaats in het toernooi. Dit 
is een geweldige prestatie en wij zijn super trots op deze 
jongens en ook op de supporters die massaal zijn 
gekomen om dit toernooi in verbondenheid met de 
sporters te beleven. 
Speciale dank aan Meester Andre en de Vader van Saba(5B) die de 
verantwoordelijkheid op zich namen het team 5/6 tot de finale te leiden. 
Vanochtend hebben deze toppers de bekers op school gepresenteerd. Super Trots!!! 
 
 
SSV Basketbal 
Nog een sportieve prestatie van de Kameleon. Ons ssv basketbalteam heeft gisteren 
haar eerste wedstrijd gespeeld tegen een ssv team uit Feijenoord. Zij hebben niet 
gewonnen maar het was een mooie ervaring voor onze kinderen die voor 80% uit de 
schakelklassen komen en allemaal korter dan een jaar in Nederland wonen.  
 
 
Opbrengst  sponsorloop  
Onze kinderen hebben enkele weken geleden hun sportieve prestaties ingezet in 
verbondenheid met mensen die leiden aan de ziekte kanker. Vele ouders hebben hun 
kinderen gesponsord. Dit heeft geleid tot de geweldige opbrengst van 2057,60 euro!  
Genevieve uit groep 7A liep maar liefst een bedrag van 140 euro bij elkaar en haar klas 
heeft zelfs meer dan 500 euro opgehaald! 
Het Team GERS is erg dankbaar voor deze bijdrage. Zij gaan zich in de ROPARUN 
inzetten om nog meer geld te verzamelen voor dit goede doel. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einde meivakantie 

ALLE LEERLINGEN 

WORDEN OM 08.30 UUR 

IN HUN KLAS 

VERWACHT!!! 

 

SSV Aikidotraining 

 

 
Dinsdag 10 mei 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 5,6 en 

SK3: Unihockey 

 

Uitstapje ontdekhoek: 

Schakelgroep SK-4 en 

groep 1-2 van juf Jody 

 

 
Woensdag 11 mei 

 
 
 

Donderdag 12 mei 

 

Extra gym voor leerlingen 

van de groepen 7, 8 en 

SK4: Unihockey 

 

 

SSV Basketbaltraining 

 

Vrijdag 13 mei 

 

Volleybaltraining 

leerkrachten 

 

Fietsoefendag 8b/8c 

 

Bezoek ontdekhoek: 

groepen 5 en 7 
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Maandag 16 mei   
Fietscontrole voor de werkweek 
Afgelopen donderdag werd er in groep 8 een 
fietscontrole uitgevoerd. Hierbij keken meester 
Gert Jan en juf Mariska of de fietsen helemaal 
klaar zijn voor de werkweek.  
 
Na de meivakantie gaan groep 8b en 8c oefenen 
met fietsen op 13 en 20 mei. Wij hebben er 
vertrouwen in dat jullie je fiets niet vergeten! 
 
 
Centrale eindtoets 
Afgelopen week hebben de groepen 8 de centrale eindtoets gemaakt. Deze toets 
duurde drie ochtenden. Wat waren de kinderen geconcentreerd aan het werk en wat 
hebben ze hun best gedaan! 
 
 
Bibliotheek 
Binnenkort wordt de bibliotheek weer aangevuld met nieuwe boeken dankzij een gift 
van het echtpaar Verwoerd. Wat fijn dat zij zoveel verbondenheid met onze kinderen 
voelen dat  zij de opbrengsten van hun 55 jarig huwelijksfeest van €2000,- aan onze 
bibliotheek willen doneren. Wij zullen dit echtpaar uiteraard uitnodigen om de boeken 
met de kinderen  te bekijken. 
Onze vrijwilligers Nour en Mariëtte zullen de boeken weer gereed te maken voor het 
uitlenen. Wat fijn dat Nour en Mariëtte elke maandagmiddag, woensdagochtend en 
vrijdagochtend de verantwoordelijkheid op zich nemen om groepen te ontvangen 
voor het ruilen van de boeken.  
 
 
Dit schooljaar hebben we ons best gedaan om het plezier in lezen te vergroten door 
het openen van een schoolbibliotheek, het openen van twee zwerfboekenstations en 
heel wat andere leesactiviteiten. 
 
 
 
Vrijdag 22 april - 15.30 uur START MEIVAKANTIE 

 
We hopen dat alle leerkrachten en  kinderen ook de tijd nemen om heerlijk boeken te 
lezen. Heerlijk in het zonnetje…….en anders fijn binnen. Lezen kan altijd en overal! 

 

 

Tweede Pinksterdag  

DE LEERLINGEN ZIJN VRIJ 

Dinsdag 17 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 18 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donderdag 19 mei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag 20 mei 

Fietsoefendag 8b/8c 

 


